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OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO IN
STATUTARNE ZADEVE
Štev.: 032/6-21/2007-UG
Datum: 8.12.2009

ZAPISNIK
14. seje Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve, ki je bila v ponedeljek,
7.12.2009 ob 19.00 uri v prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska
Gora.
Prisotni člani Komisije: Robert Plavčak, Mirko Rabič, Janja Dolšina, Alojz Rogar
Odsotni člani Komisije: Marinka Puc - Koplan
Ostali prisotni:
Egidija Košir Mrovlje, Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve občine
Predsednik Robert Plavčak je pozdravil vse prisotne in predlagal spremembo dnevnega reda,
ki je bi posredovan z vabilom. Zaradi opravičene odsotnosti javnega uslužbenca Uroša
Grzetiča, ki je zadolžen za pisanje zapisnikov, se 1. točka predlaganega dnevnega reda:
Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje, umakne z dnevnega reda in se obravnava na
naslednji seji Komisije. Nato je predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog Odloka o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v
Občini Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo – skrajšani postopek (4. točka
dnevnega reda seje OS)
2. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora – I.
obravnava (5. točka dnevnega reda seje OS)
3. Prenehanje Zavoda Planica (17. točka dnevnega reda seje OS)
4. Pobude in vprašanja

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 4
ZA – 4
PROTI – 0

Ad 1.
Predsednik Robert Plavčak je pojasnil, da v skladu z določbami Poslovnika občinskega sveta,
predloge uradnega prečiščenega besedila odlokov najprej obravnava pristojna Komisija za
lokalno samoupravo in statutarne zadeve.
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Javna uslužbenka Egidija Košir Mrovlje je prisotne seznanila s postopkom za sprejem
prečiščenega besedila, ki ga določa 90. in 91. člen Poslovnika občinskega sveta.
Član Komisije Alojz Rogar je izpostavil vprašanje glede nejasnosti določbe 15. člena
prečiščenega besedila Odloka o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem
prispevku v Občini Kranjska Gora.
Egidija Košir Mrovlje mu je pojasnila, da se v postopku sprejemanja prečiščenega besedila
odloka ne more več posegati v samo vsebino določb odloka.
Ker ni bilo drugih pripomb ali predlogov, je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP: Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve predlaga občinskemu
svetu, da sprejme uradno prečiščeno besedilo Odloka o Programu opremljanja zemljišč
za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora po skrajšanem postopku,
v skladu z 90. členom Poslovnika občinskega sveta.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 4
ZA – 4
PROTI – 0

Ad 2.
Predsednik je uvodoma pojasnil, da so besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Kranjska Gora – I. obravnava prejeli že na prejšnji seji Komisije za
lokalno samoupravo in statutarne zadeve, vendar so se takrat s tem odlokom le seznanili. Na
tej seji pa je možno o njem tudi razpravljati, ker so imeli gradivo. Dodatna pojasnila je dodala
še Egidija Košir Mrovlje. Prisotne je seznanila z določbo 55. člena Statuta Občine Kranjska
Gora in drugim odstavkom 49. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki predstavljata pravno
podlago za sprejem tega odloka. Povedala je, da so bile spremembe Odloka potrebne zaradi
organiziranja organa skupne občinske uprave – Inšpekcijske službe in redarstvo, deloma pa se
je pokazala potreba po delitvi dela znotraj občinske uprave. Občinska uprava je sicer
organizirana kot enovit organ, ki pa ima zaradi medsebojne delitve nalog z različnih področij
več notranjih organizacijskih enot. S predlogom novega odloka se kot dodatna notranja
organizacijska enota dodaja Služba za investicije in javna naročila, ostale službe pa so enake
kot že doslej.
Po pojasnilu je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve se je seznanila z Odlokom o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora v predlogu
za I. obravnavo in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v I. obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 4
ZA – 4
PROTI – 0
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Ad 3.
Predsednik je uvodoma poudaril, da iz predloženega gradiva izhaja, da se postopek ukinjanja
Zavoda Planica vleče že zelo dolgo. Ker ni več razlogov za njegov obstoj, je prav, da se ga
ukine.
Egidija Košir Mrovlje je prisotne seznanila z določbo 54. člena Zakona o zavodih, ki našteva
pogoje za prenehanje zavoda. Med njimi je v tretji alinei tega člena naveden tudi pogoj, če
ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za
opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Prav to pa je tudi razlog za prenehanje
delovanja Zavoda Planica. Ustanovljen je bil namreč z namenom, da skrbi za športne objekte
v Planici, za njihovo vzdrževanje in obnovo. Sedaj je te naloge prevzela država, ki je
ustanovila svoj zavod za izvajanje te dejavnosti. Akt o prenehanju zavoda je priloženi sklep o
prenehanju, ki ga morajo sprejeti vsi ustanovitelji in soustanovitelji Zavoda Planica. Dogovor
o začetku postopka likvidacije javnega zavoda Zavoda Planica in pooblaščencu za vročanje
sodnih pisanj pa opredeljuje delitev stroškov v zvezi z likvidacijskim postopkom, in sicer
vsak od ustanoviteljev jih krije v deležu 1/3, s tem, da se Ministrstvo za šolstvo in šport
zaveže plačati predujem za vse stroške postopka, nato pa ji ostala dva ustanovitelja povrneta.
Prav tako se Ministrstvo za šolstvo in šport pooblasti za vročanje sodnih pisanj.
V razpravi so člani Komisije soglašali z ukinitvijo zavoda in izvedbo postopka likvidacije,
zato je predsednik je po razpravi predlagal naslednji
SKLEP:
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve se je seznanila z razlogi za
likvidacijo Zavoda Planica in predlaga občinskemu svetu, da sprejme Sklep o
prenehanju Zavoda Planica in pooblasti župana za podpis tega Sklepa in podpis
Dogovora o začetku postopka likvidacije javnega zavoda Zavoda Planica in
pooblaščencu za vročanje sodnih pisanj.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 4
ZA – 4
PROTI – 0

Ad 4.
Pod to točko dnevnega reda so prisotni prejeli pisno vlogo članov občinskega sveta
Bogomirja Koširja, Marinke Puc - Koplan in Andreja Žemva z dne 3.12.2009, s katero se
obračajo na Komisijo za lokalno samoupravo in statutarne zadeve, kot pristojni organ, da
prevzame v reševanje pregled postopka sprejemanja občinskega prostorskega akta – Odloka o
(6.) spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP Občine Kranjska Gora. Tak predlog je podala
tudi Služba vlade za lokalno samoupravo z dopisom z dne 23.2.2009. Predsednik komisije je
ugotovil, da še vedno niso prejeli odgovora pristojnega Ministrstva, na katerega so se obrnili
navedeni člani občinskega sveta.
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Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi navzoči, je bil sprejet naslednji

SKLEP:
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve na eni prihodnjih sej pregleda
izvedeni postopek sprejemanja splošnega akta - Odloka o (6.) spremembah in
dopolnitvah Odloka o PUP Občine Kranjska Gora in ugotovi, ali je bil izvedeni
postopek skladen z določbo 88. člena Poslovnika občinskega sveta, ki opredeljuje
postopek za sprejem prostorskih aktov. O ugotovitvah obvesti občinski svet.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 4
ZA – 4
PROTI – 0

Zapisala:
Egidija Košir-Mrovlje,
višja svetovalka I
Predsednik Komisije
Robert Plavčak
Robert Plavčak, l.r.
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